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Kétkezi segítségnek szánják, 
de lelki támaszt is nyújtanak 
az erdélyi falvak magukra 
maradt idős lakóinak az uni-
tárius egyház kalákatáborai, 
amikor többnyire városi fi ata-
lok segítenek a háztáji mun-
kálatokban. A Gondviselés Se-
gélyszervezet és az Országos 
Dávid Ferenc Ifj úsági Egylet 
(ODFIE) közös rendezvényeire 
az elvándorlás és a vidéki 
települések elöregedése miatt 
egyre nagyobb az igény.

→ PAP MELINDA

A z Erdély-szerte egyre inkább 
feledésbe merülő kaláka ha-
gyományát szeretnék újjáé-

leszteni a Magyar Unitárius Egyház 
keretében működő társszervezetek 
– a Gondviselés Segélyszervezet és 
az Országos Dávid Ferenc Ifj úsá-
gi Egylet (ODFIE) – azáltal, hogy 
immár nyolcadik éve szerveznek 
kalákatáborokat különböző kistér-
ségekben. A fő cél az elvándorlás 
miatt magára maradó idős vidéki 
lakosok segítése, de nem titkolt 
szándékuk az sem, hogy a helyi kö-
zösség tagjait ráébresszék: maguk 
is segíthetnek rokonuknak, szom-
szédjuknak, falutársuknak.

A SegédKezek kalákatáborok 
alapötlete a második világhá-
borúig nyúlik vissza – idézte fel 
lapunk kérdésére Szabó László 
unitárius lelkész, a Gondviselés 
Segélyszervezet elnöke. Erdélyben 
1943–44-ben szerveztek először 
háromhetes kalákatábort a kolozs-
vári unitárius középiskolás lányok 
bevonásával előbb a háromszéki 
Árkoson, majd az udvarhelyszé-
ki Homoródalmáson. A zömében 
kolozsvári diáklányok olyan csa-
ládoknak segítettek, ahonnan a 
férfi ak elmentek a frontra, vagy 
életüket veszítették a harctéren. A 
táborozók az otthon maradottak-
nak nyújtottak kétkezi segítséget 
elsősorban a mezei munkában.

Ezt a hagyományt próbál-
ta feleleveníteni a Gondviselés 
Segélyszervezet és az Országos 
Dávid Ferenc Ifj úsági Egylet 2012-

ben, amikor újra kezdeményezte 
kalákatáborok szervezését. „Egy-
házunkban helyi szinten, kisebb 
léptékben mindig szerveztek ka-
lákákat, de tábori keretek között 
azóta még nem” – mondta Szabó.

Hídépítés két nemzedék 
között
„A kalákára építjük az egész pro-
jektet, amit annak idején közösen 
végzett egy-egy közösség, de egy-
re ritkább Erdély-szinten. Abban 
is hiszünk, hogy jelenlétünkkel 
– látva, amint a fi atalok dolgoz-
nak – a helyiekben is felébred 
az igény, hogy odafi gyeljenek a 
szomszédra, a falutársra, és ha 
kell, segítsenek” – részletezi az 

alapötlet lényegét Vagyas Attila, a 
Gondviselés Segélyszervezet köz-
ponti munkatársa. A részvétel a 
fi atal önkéntesek szempontjából 
is hasznos, hiszen ők olyan közeg-
ben nőnek fel, ahol ez a fajta mun-
ka már nem része a mindenna-
poknak. „Nincs más lehetőségük, 
hogy e segítési módot megéljék” 
– mutat rá. Ráadásul a harmadik 
pozitív hozadék, hogy hidat épí-
tenek két generáció között: általá-
nosan minimális a kommunikáció 
egy tizenéves-huszonéves és egy 
60–70 éves között. A kalákatábor-
ban viszont egész nap együtt van 
a két nemzedék, az idősek mesél-
nek a fi ataloknak, megosztják ve-
lük életük nehézségeit, örömeit. 

„Szinte olyan ez az együttlét, mint 
egy lelkigondozói alkalom” – fo-
galmaz Vagyas Attila. Aki szerint 
olyan idős személy is akadt a rá-
szorulók között, akinek nem volt 
szüksége kétkezi segítségre, de 
azt kérte, menjen el hozzá is egy-
két fi atal és beszélgessen vele.

Nem az anyagi szempont
a döntő
A két szervezet 2012 óta egy-egy 
tábort szervezett nyaranta, vetés-
forgószerűen valamelyik erdélyi 
kistérségben, idén azonban na-
gyot ugrottak: augusztusban és 
szeptember elején három egyhe-
tes, illetve egy négynapos kalákát 
sikerült tartani.

Egyet Udvarhelyszéken Cse hét-
falva központtal – a Nyikó mentén 
folyt a munka –, de ugyanabban 
az időszakban Erdővidéken (Barót 
központtal), illetve Aranyosszé-
ken (Bágyon és Várfalva központ-
tal), és négy napig a Marosszéki 
Magyarzsákodon is jelen voltak 
önkénteseik. Akik többnyire az 
adott térség középiskolásainak és 
egyetemi hallgatóinak soraiból ke-
rülnek ki, vagy Erdély más szegle-
teiből jönnek, de kisebb számban 
magyarországi segítők is akadnak.

A szervezésnek két síkja van: 
egyik a fi atalok toborzása, ami fő-
leg az ifj úsági egyleten keresztül 
történik, hiszen a segélyszervezet 
önkénteseinek a zömét is az ODFIE 
adja. A másik a munka megszer-
vezése, ami az egyházközségek, 
önkormányzatok segítségével va-
lósul meg. „Idejében megkeressük 
őket és elmondjuk: hol, mikor, mit 
szeretnénk, és megkérjük őket, 
hogy mérjék fel a helyi igényeket. 
Azonosítsák azokat a többnyire 
idős, rászoruló személyeket, csa-
ládokat, akiknél jól fogna a kétkezi 
segítség” – részletezte a munka-
szakaszokat a szervezeti elnök. 
Aki szerint a gyakorlati szempont 
az irányadó, hogy a kiszemeltek 
ténylegesen rá legyenek szorulva a 
segítségre. Ezt nem az anyagi hely-
zetük alapján állapítják meg: lak-
hat valaki nagy házban, ha a gye-
rekei, unokái 2 ezer km-re vannak 
és nincs, aki fát hasogasson neki. 
„Ha nincs gyermekük, unokájuk, 
a tengeren túl él vagy Nyugat-Eu-
rópában szedi az epret, akkor ők is 
rászorulók” – összegez.

Segítenének, ha hagynák
„Addig van baj, amíg megértetjük 
a rászorulókkal, hogy nem szé-
gyen elfogadni a segítséget és nem 
az ő hibájuk, hogy ide jutottak. 
Nem az a kérdés, kinek a hibája, 
hogy gyermekei, unokái ezer-két-
ezer kilométerrel nyugatabbra pró-
bálnak boldogulni, így képtelenek 
segíteni nekik. Ezt meg kell értetni 
velük” – magyarázza Szabó László. 

→ A szindi példa: a maroknyi közösségnek is szüksége van segítségre

A SegédKezek kalákatáborokra és egyéb hasonló karitatív akciókra egyre több helyen van 
szükség, a többi erdélyi magyar történelmi egyházhoz hasonlóan az unitárius gyülekezete-
ket is egyre inkább érinti az elöregedés. Ez nagy probléma, ismeri el Szabó László unitárius 
lelkész, főleg a szórványosodásnak kitett területeken. Példaként saját gyülekezetét, a Torda 
melletti Szindet említi. „Tizenhárom magyar ember él itt, felekezettől függetlenül mindenki 
hozzánk jár, mert az egyetlen magyar egyházközség, magyar intézmény vagyunk. És a 13 
helybéli magyarnak az átlagéletkora 73 év. El lehet képzelni, hogy 10–20 év múlva hányan 
maradnak. Pedig van egy sok évszázados műemléktemplom és egy szépen felújított, kö-
zösségi házként működő paplak. Ilyen kilátások vannak” – ecseteli a szomorú helyzetet. 
Ugyanakkor hozzáteszi: megpróbálják lassítani a beolvadási folyamatot, de megfordítani 
nem tudják. A jelenlegi kilátások szerint nincs semmilyen eszköztáruk ehhez. „De bízunk 
abban, hogy a gondviselés más irányt szabhat jövőnknek, ha számunkra kedvező társa-
dalmi változások következnek be. Kolozsvárhoz közeli településről van szó, megtörténhet, 
hogy városi pályakezdő fi atalok kiköltöznek, családot alapítanak és húsz év múlva más lesz 
az arány és a jövőkép” – mutat fel egy optimistább forgatókönyvet a lelkész.

Az unitáriusok a kaláka hagyományát szeretnék meghonosítani A városról érkező önkéntesek a kerítésfestéstől sem riadnak vissza

Újrainduló kalákatáborok. Az egyházi kezdeményezés alapötlete a második világháborúig nyúlik vissza

FIATALOK SEGÍTIK A MAGUKRA MARADT IDŐSEKET AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ KALÁKATÁBORAIBAN

Segítő kezek mellett lelki támasz is
FOTÓK: GONDVISELÉS SEGÉDSZERVEZET

CÍMLAPFOTÓ: Idős asszonynak 
segítenek a fi atalok a ház körüli 
kertben




